
vagy akárcsak domináló szerepet: bizonyos nyelv
tani és stilisztikai formulák összefoglalására ezért 
vezeti be a preimpresszionizmus kategóriáját. 
Magam ezzel szemben, s különösen éppen 
ezeknek az állítólagos preimpresszionista prózai 
műveknek a vonatkozásában, szívcsen fenn
tartanám a szecesszió bizonyos integráló jelentő
ségének gondolatát, mert úgy vélem, annak 
poétikai és szemantikai gesztusa domináló erejű 
volt, és még az elemzett jegyek közül is képes 
volt sok mindent magához hasonítani vagy 
magába integrálni. S magának Szabó Zoltánnak 
egyik korábbi tanulmánya is (A szazadvégi 
impresszionizmus stílusformái), bár ugyancsak a 
preimpresszionizmus fogalmának a keretén belül, 
de határozottan elindul a kétféle gesztus meg
különböztetésének irányába. Szemben az e kötet
ben szereplő munkával, mely mindent egységesen 
„kifejezésnek" tekint, („érzéki benyomások 
kifejezése") ez a másik tanulmány világosabban 
jelzi a közvetlen valóság tárgyi megfogalmazásán, 
az objektivitás zavartalan hitén már túllépett 
irodalom igazi konfliktusát: a lényegi külön
bözőséget éppen a megnevezés és a sejtetés, a 
leírás (körülírás) és a kifejezés szándéka között -
és egyes, ebből adódó nyelvi-stilisztikai következ
ményeket - . De mindez, természetesen, még 
vitakérdés; Szabó Zoltán eme tanulmánya 
mindenesetre az egyik lehetséges álláspont tág
horizontú és koherens kifejtését nyújtja. 

(Nem szóltunk a kötet két további tanul
mányáról; ezek azonban nem is állnak az eddig 

elemzettek színvonalán. Brauch Magda munkája 
- A nominális szerkesztésmód Kosztolányi Dezső 
műveiben - nagyon megszenvedte, hogy egy 
bizonyára sokszorosan hosszabb dolgozat 
zsugorított variációja. Huszonhárom oldalon szó 
esik a nominalitásról általában, majd grammatikai 
formáiról, funkcióiról és időbeli eloszlásáról 
Kosztolányi életművében. Példái és kategóriái 
közül némelyek tökéletesen meggyőzőek, má
sok épp annyira esetlegesnek látszanak, -
de valójában ilyen keretek között megítél-
hetetlenek, a dolgozat valóban sokat ígér, de 
ilyen formában nem ad sokat. Túrós Endre 
munkája viszont - A hanghalmozás Áprily Lajos 
verseiben - túl szerény célkitűzésre korlátozódik, 
s nem is nagyon bizonyít többet annál, mint hogy 
Áprily Lajos valóban impresszionista jellegű 
verseket írt, valóban kedvelte az all iterációkat, s 
ezek a különféle hangokra, ül. hangfajtákra 
komponált halmozások valóban támogatták 
lírájának általános impresszionista hatását. 

Terjedelméhez képest szokatlanul hosszan 
írtunk e kötetről, - s ezen belül talán túlságosan 
is a gyenge vagy a vitatható pontokra koncent
rálva- Éppen nem gyengesége okán; hanem mert 
legjobb tanulmányai a stíluskategóriák értelmét 
és a stíluskategóriák használatának módját illető 
lényeges elvi kérdések megfogalmazására nyúj
tottak alkalmat. Ami, végső soron, valójában a 
kötet értékét, komolyságát bizonyítja. 

Pór Péter 

HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÓK 

A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Kulcsár Péter munkája, Kulcsár Margit közreműködé
sével. Bp. 1977. Szépirodalmi K. 1195 1. (Magyar Remekírók) 

Aligha tévedek, ha azt mondom: nem igen 
volt történelmünknek még egy olyan mozgalmas, 
kétségbeejtő tragédiákban és fölemelő győzel
mekben annyira gazdag korszaka, mint a 
XV—XVI. század. Az pedig aligha véletlen, hogy 
ezt már az akkor élők is fölismerték és föl
ismerésüket írásban meg is fogalmazták. így 
azután olyan gazdag emlékanyag birtokába jut
tatták utódaikat, amely - ha csak töredékeiben is 
- közkinccsé válva bőséges forrása lehet 
eszmélkedő gondolatoknak. A „miért? " és „mi 
lett volna, h a ? " szükségképpen fölvetődik 
minden kor gondolkodó emberében - , még ha 
vallja is Kulcsár Péterrel, hogy „ez a történet
tudomány mai állása szerint tudománytalan 

kérdésföltevés". Ügy hiszem, minden történeti 
munka megszületésekor ott bábáskodik mind a 
két kérdés, és e munkák olvasóiban megint csak 
életre támad lépten-nyomon. Végső soron ez a 
vaskos kötet is ennek köszönheti a létrejöttét. 

Már régóta szükség volt rá. Erről főként akkor 
győződhetünk meg, ha az igénytelen külső mögé 
pillantunk. A kötet fő érdeme az, hogy jórészt 
olyan műveknek szemelvényes vagy teljes 
fordítását adja a kezünkbe, amelyek még egy
általán nem voltak magyar nyelven olvashatók. 
Mivel addigra, mire kommendáló szavaink meg
jelennek, a kötet már ismét a „hiánycikkek" 
listáján lesz, legalább e rövid felsorolásból hadd 
értesüljön az olvasó, mi minden lapul itt meg, 
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több mint ezer oldalon. Ransanus Annales-éből a 
Corvin Jánosról szóló rész, Bonfini Magyar 
történetéből a IV. és V. könyv képviseli a XV. 
század eddig magyarul ismeretlen történeti 
műveit. {Galeotto könyvecskéje, mely nem
régiben egyszer már megjelent, nélkülözhető lett 
volna, hiszen tulajdonképpen nem is történeti 
munka!) A XVI. századiak közül újdonság Oláh 
Miklós Athilája (ez sem történeti mű a szó szoros 
értelmében, és tendenciája sem világlik ki olyan 
határozottan, mint ezt Kulcsár szavai alapján 
gondolnók), Zsámboky Jánostól Sziget 
ostromának leírása, Verancsics Emlékirata Fráter 
György életéről, Brutus Magyar históriájának egy, 
Baranyai Decsiének néhány részlete, és végül, de 
elsősorban említendő For&ích Ferenc teljes 
Emlékirata! Thuróczy, -Brodarics, Szerémi, 
Istvánffy és Szamosközy műveiből vett részletek 
teszik teljessé a képet. Ez utóbbiak azonban nem 
újak a magyarul olvasó közönség előtt. 

A szerkesztő jellemző alkotásokat, szemel
vényeket válogatott össze, így szinte hézagtalanul 
előttünk áll a magyar s erdélyi történet Mátyás 
halálától a XVI. század alkonyáig. Már kevésbé 
sikerült meggyőzővé formálnia a bevezető 
fejezetet (A humanista történetírás elmélete), 
pusztán azért is, mert elméleti traktátusok ez 
időben - úgy tűnik - nem készültek. A közölt 
Brenner- és Szikszai Fabricius-élőszó vajmi kevés 
teóriát tartalmaz, a dolog természete szerint. 
Egyedül Zsámboky ajánlása emelkedik vala
melyes elméleti általánosítás magaslatára. 

A humanista történeti irodalom korszakolása 
és műfaji elhatárolása nem egyszerű feladat; 
bizonyos tágabb értelmezési lehetőséget ez a nem 
szakemberek számára készült kiadvány lehetővé 
is tesz. így ha kifogásoltam is Galeottónak meg 
Oláh Athilájának szerepeltetését, ha Thuróczyt 
nem számítjuk is humanistának, jelenlétüket 
korántsem rovom föl hibául. Már csak a kontraszt 
végett sem árt ott látnunk őket. Viszont az 
utószó feladata lenne, hogy eligazítson azokban a 
kérdésekben, amelyeket az anyag fölvet. Kulcsár 
azonban jobban látja meg magukat a problé
mákat, mint a megoldásokat Jellemzőnek vélem 
azt a mondatát, amellyel a tőle először világosan 
megrajzolt körvonalakat, mintha csak megijedne 
határozottságuktól, maga teszi bizonytalanná: 
„Nagyjában ezek (ti. a fölsoroltak) a humanista 
történeti irodalom első szakaszára jellemző 
elméleti alapok, melyek lényegében mindvégig 
változatlanok maradnak, bár a különböző eszmei 
áramlatok, a körülmények helyenként, időnként, 
körönként színezik, módosítják ezeket, aztán 

pedig - és nem is sokára, hanem szinte az első 
perctől kezdve - megindulnak az átalakulás 
(némely ponton a gyökeres átalakulás) felé." 
(1165. 1.) Valóban nem könnyű a fejlődés lépcső
fokainak világos megkülönböztetése. Ha olyan 
határozottan helyre véljük is tenni a jelenségeket, 
mint Kulcsár teszi a középkori történetírással -
hogy ti. „általában és jellemzően két műfaj 
között", a teologikus világkrónika meg a 
prakticista annalisztika között oszlott meg - , 
jönnek művek, amelyek nem engedik magukat 
ilyen egyértelműen beskatulyázni. Einhardot, 
Freisingi Ottót, a mi P. magisterünket, Kézait, 
Rogeriust, a nagyobbik Gellért-legenda íróját 
melyikbe soroljuk be e két műfaj közül? - hogy 
csak a keresetlenül is eszembe ötlo neveket 
említsem. Másfelől a történetírás humanista 
jegyei közé olyan ismérvek lopták be magukat 
Kulcsár tanulmányában, amelyek sokkal régebbi 
múltra néznek vissza, s koránt sem tekinthetők a 
XV-XVI. század vívmányának. Ellenkezőleg: 
csudálkozással vesszük tudomásul, hogy még 
mindig - vagy már megint - virulnak. Ilyen az 
etimologizálás: hogy nem a reneszánsz talál
mánya, azt elég Isidorus nevének említésével 
jeleznem, és megint csak P. magisterre, Kézaira, a 
László-legenda írójára vagy éppen a Deliberatio 
szerzőjére, Gellértre hivatkoznom. (Mindenki 
tudja pl., hogy a Strassburg-névmagyarázat már 
Kézainál is megvan, vö. 1170.!) Ilyen az ős-
keresés: Attila nem Oláhnál vauk elsőként 
„nemzeti" hőssé, az antikvitás emlékeire sem a 
XV. századi ember szeme csodálkozott rá először. 
Ilyen a „translatio imperii" ókorba visszanyúló 
gondolata. 

Nem tudom viszont, nem kellene-é a huma
nista történetírás - legalább is a Kulcsártól reto
rikus irányzatnak nevezett korai szakasz - egyik 
fő jellemvonását a dekorativitásban látnunk. A 
decorum keresése és megtalálása (inventio!) az 
eseményekben már a liviusi művészetnek is sajátja 
volt. Nem csodálkozhatunk hát azon, hogy ez az 
antik nyomokon járni tanuló és kibontakozó 
műfaj maga is fölismeri és megvalósítja a 
díszítésnek sajátos értelmezését (a jelenetezésben, 
orációkban, jellemzésekben stb.). 

Elgondolkodtató, valóban, hogy Bonfinit 
követően miért nem született hosszú időn 
keresztül teljes magyar történet. Ugy gondolom 
azonban, ennek eléggé kézenfekvő a magyarázata: 
éppen Bonfini műve tette ezt fölöslegessé. A múlt 
iránti esztétikai színezetű érdeklődést teljes mér
tékben kielégítette ez az opus, éppen dekorati-
vítása miatt. A XVI. századiakat elsősorban 
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jelenük érdekelte, a múltat újraértelmezni nem 
akarták. Amikor azután a XVIII. század dereka 
táján megélénkült a történettudományi tevé
kenység (beleértve a segédtudományokat is), egy
más után jelentek meg a terjedelmes, immár nem 
a dekorativitásra, hanem a pozitív tényekre 
tekintő művek (Pray, Palma, Katona). Nem áll 
tehát, hogy Bonfinit, ül. Brodaricsot követően 
„korszerű tudományos alapon álló, teljes magyar 
történelmet legközelebb Horváth Mihály ír majd 
a XIX. század hatvanas-hetvenes éveiben"! 
(1175.1.) 

A XVI. század egyes alkotóinak, ül. műveinek 
bemutatása - beleértve a magyar nyelvűeket is -
arányos és jó. Ugyancsak megbízhatóak azok az 
íróportrék, amelyek a jegyzetek között talál
hatók, és kiválóan felelnek meg a szövegre utaló 
jegyzetek a tájékoztatás feladatának. (Egy-két 
pontatlanságot találtam: Révai Ferenc a latin 
szöveg szerint „palatínus", a fordításban „nádor" 
l?]» a jegyzetben „nádori helytartó" [1046]; Sz. 
Jeromos születési helye a dalmáciai Stridon volt, 
s nem „állítólag a Zala megyei Stridó" [1090]; 
bizonyára nem „helyi tartomány" fűzi Udine 
alapítását Attila nevéhez [1102]; Szerémi nem 
csupán az „alsóbb egyházi rendekig jutott" , 
hiszen fölszentelt pap volt, csak az alsópapság 
sorából nem emelkedett ki [1103]; Dóci Orbán 
pécsi püspök volt, nem „bécsi" [1153].) 

A fordítások (Borzsák István, Erdélyi László, 
Geréb László, Juhász László, Kardos Tibor, 
Király Erzsébet, Kulcsár Péter és M. Tihanyi 
Gyöngyi tolmácsolásai) általában gördülékenyek; 
mégis úgy érzem, még mindig aktuális vitatéma a 
holt nyelvekről való fordítás. Sok ilyenféle, a 
magyar nyelvtől idegen szóra, szókapcsolatra 
akadtam: barbárok ekkora sokasága, katonai 
erényekkel jeleskedő, uralommal hatalmas, hadi 
istenség, hadi tudomány, hadi dicsőség, nagy 
jóisten, királyi készülettel tartott mennyegző, 
emlékeztet tenni, nagy hamarsággal, katonai 
vitézség, derekasság, megfuttatott eüenség, 
esküvés, mindenféle katonával fölszerelkezett, 
gyűlölség félése, hadihír stb. A fordítónak nem 
szabadna félnie attól, hogy saját kora nyelvén 
szólaltassa meg a tolmácslandó szerzőt; s ez a szó: 
„nyelv" a szókincset, szintaxist, mondatfelépítést 
egyaránt jelenti. 

Hiszem és remélem, hogy azok a szemel
vények és művek, amelyek most ebben a kötet
ben olvashatók, továbbiakkal kibővülve újra meg 
újra meg fognak még jelenni. Hasznosnak vélem 
tehát, ha felhívom a figyelmet néhány pontat
lanul fordított vagy félreértett szóra, kifejezésre 

(zárójelben, a latin után téve, fordítási javas
lattal). 9.: „önként is b i z t a to t t . . . a kiadásra" 
(ultro etiam . . . = maga is . . . ). 22.: „rendes 
csatában" (iusta acie = szabályos ütközetben). 
27.: „amikor minden helyréiévé és germán 
pedantériával kijavítva jelenhet meg" (si omnia 
sanata ac suo germano [így a helyes!) nitori resti-
tuta prodirent— ha minden kijavítva és a maga 
igazi fényének visszaadva jelenhet meg). 32.: 
„saját meggyőződésemet kell elmondanom, de 
nem mindent mindenben'' (Hérodotos VII, 152: 
'Hy£j &é öipeCKu) \eyeuf rä Keyónéva, neídeodai 
ye ßt\v ob navvráaoi dyeíAtú = nekem ugyan el 
kell mondanom az elmondottakat, de nem kell 
azokat teljes mértékben igaznak tartanom). 32.: 
„az időrenddel nem vág össze" (temporibus non 
consentit = nem korhű v. a korba nem illik bele). 
42.: „egyházatyák" (patres ecclesiae = az egyház 
atyái [az előbbi ui. történeti terminus!]). 47.: 
„Romanea" (Roma nea ül. Nea = Új Róma). 57.: 
„szem elől kerüljön" (magyartalan: a prospectu 
removeantur = eltüntessék szem elől). 57.: 
„hosszú beszédet tartottak hazai nyelvükön" (in 
patria lingua — anyanyelvükön). 59.: „Nincs 
rosszabb sajtnál" (magyartalan: nihil esse peius 
caseo = A sajtnál nincs rosszabb). 85.: „az olyan 
ajándékot, amit tenyérbe adnak" (quod per 
palmam datur = amit kézzel adnak). 85.: „aján
dékot kérnek a királytól feléje tartott szerszá
maikba,, (praetentis cuiusque artificii instru-
mentis = ki-ki feléje nyújtván mestersége esz
közét). 109.: „s a többi kevésbé nagyúri férfiak" 
[utána egyes számú állítmányok!] (et caeteri 
quidam non magni momenti viri = és a többi 
kisebb jelentőségű férfiú). 114.: „Jajca termé
szeténél fogva. . . igen erős várát" (loci 
natura . . . munitissimum — természetes fekvé
sénél fogva . . . ) . 118.: ,,a király [Mátyás] . . . egy 
éj leple alatt saját ostromló táborán át kivitte 
Kázmért" (ipsumque Kasimirum noctis 
obseuritas suae regiae obsidionis e medio non 
subtraxisset = és magát K.-t az éj homálya az ő 
[ t i M.] királyi ostromgyűrűjéből ki nem lopta 
volna). 118.: „a lengyel k i r á ly . . . mindezt [a 
lengyeleket, ruténokat stb.] hadba vitte" ( . . . in 
unam redigens expeditionem = egyetlen had
erőbe tömörítette). 118.: „e nagy sokaság meg
rémítette ugyan Mátyás király uraf (quamvis 
tantus populus dominó regi M. . . . terrori 
esset = bár . . . M. megfélemlítését célozta). 119.: 
„a lakmározó lengyeleket" (PoIonos victualium 
quaestui deditos = az élelmet kereső lengyele
ket). 120.: „Mohamed. . . kedve ellenére tért 
haza" (expers voti sui — tervét meg nem való-
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sítván). 122.: ,, frakcióknak" (factio-
nibus = pártoknak [a frakció ui. párton belüli 
szakadár csoportot jelöl]). 122.: „nem oktalanul" 
(non immerito = nem ok nélkül |az „oktalan" 
esztelent jelöl]). 122.: „tudott a különböző 
pártok létéről" (variarum partium non ignarus 
= ismerte a különböző pártokat). 123.: „meg

hallotta, hogy . . . Mátyás meghalt" (audita . . . 
morte = úgy hallotta, hogy . . . ). 127.: 
„Lajos. . . király, akit a szarmaták elkértek" 
( . . . a Sarmatis usurpatum = aki a szarmaták 
|litvánok] királya is volt). 1 35.: ,,[a lengyelek] az 
interregnum idejére fiúkat, pénzt, csapatokat 
ajánlottak" (filios - fiaikat (különbség!]). 138.: 
„Báthori helyettességét Drágffy B. viselte" (pro 
Bathore D. B. vicém gessit = B. helyettese D. B. 
volt). 147.: „Nagyszombatot és Semptét a Vág 
folyó szeli át" (Vagus Tirnaviam et Schempten 
amnis interfluit = N. és S. között folyik a V. 
folyó). 148.: „kiskirályok" (regül i = tarto
mányurak v. oligarchák; ez a félrevezető fordítás 
másutt is megtalálható a kötetben!). 159.: „szent 
hgmusokkal" (sacris rhythmis = szent 
himnuszokkal v. énekekkel; a népies akusztikájú 
„rigmus" szó itt teljes stiláris képtelenség). A 
latin „metropolitanus" szó a fordítás során hol 
„érsek", hol „metropolita", hol „metro
politanus", hol pedig ezek „helyettese", ül. „kép
viselője" (168-170. lapok); nem kellett volna 
egy mellett megmaradni, miután egy s ugyanazon 
személyről van szó? 168.: „mindenki térdre 
rogyott" (ingeniculatis omnibus — valamennyien 
térdre borultak v. letérdeltek; megint stiláris 
csúszás!). 169.: „megkezdődvén a gyónás" (inita 
confessione — [miséről lévén szó] a közgyónás v. 
lépcsőima kezdetekor). 169.: [az érsek] fel
ragadva . . . a kardot" (sumpto . . . gíadio = fel
véve v. fölemelve a kardot [ez a királyválasztás 
szertartásában van!]). 170.: „a király nyomban 
felpattan" (rex protinus . . . assurgit = . . . 
azonnal feláll [ismét: szertartás!]). 170. és 174.: 
„a kardot . . . megrázza" (ensem . . . vibrat — 
meglendíti v. megsuhogtatja [szertartás!]). 170.: 

„aztán a bal oldali hüvelybe visszadugja" (mox 
leva manica tersum recondit = aztán bal kesztyű
jével megtörölve v. végigsimítva [hüvelyébe] 
dugja). 170.: „isten azért kent fel téged a fel
támadás olajával az ő részesei által, hogy . . . " 
(propterea . . . te unxit deus exultationis oleo pre 
participibus suis = azért kent fel téged az 
ujjongás v. öröm olajával az ő részesei előtt, 
hogy . . . ) . 171.: „mikor az úrvacsorára kerül sor, 
szent áldozással erősíti, oltalmazza önmagát és a 
királyt" (cum ad communionem perventum est, 

se regemque sanctissima euc harist ia reficit 
munitque = amikor az áldozáshoz értek, magát s 
a királyt az oltáriszentséggel táplálja s erősíti 
meg). 178.: ,,barátai között mindent szétszórt" 
(cuncta . . . his prodegit = . . . elajándékozott v. 
odaajándékozott). 329.: „P. fekvéséről és más 
alkalmatosságáról nevezetes városa" (loco aliisque 
commoditatibus memorabilis = fekvése és egyéb 
előnyei miatt említésre érdemes). 333.: „a hunok 
minden egyes menekülőt üldözni tudtak, és 
egymás után valamennyit megölték" ( . . . 
quoscunque fugientes consequi poterant, passim 
omnes trucidant == akit csak menekültében utol
érhettek, egytől-egyig mind megölték). 334.: 
„Ethele . . . feje hasonló testének többi részéhez" 
[mégis, melyikhez? ] (capite ad membra caetera 
aequo = feje arányos többi tagjaival). 334.: ,,az 
ellenség megcsalásában zseniális" (in hostibus 
fallendis ingeniosus — . . . félrevezetésében). 
Ugyanitt az Iliász-idézet (3,179) helyesen így van 
(legalább is Devecseri fordítása szerint), „nagy
szerű dárdavető . . ."! 335.: ,Jiadi készülete, mint 
az íróktól megértettük, a következő volt" 
(apparatum ipsius bellicum talem fuisse ex scrip-
toribus comperimus = az íróktól megtudjuk, 
hogy hadfelszerelése a következő volt). 335.: 
„nagyon szerette a hadakozással kapcsolatos 
dolgokat" (erat earum rerum, quae bello usui 
sunt, studiosus = nagy gondot fordított a külön
böző harceszközökre). 338.: „S. azt hagyo
mányozza" [hasonló másutt is] (S. tradit = azt 
mondja v. arról tudósít). 342.: „az egykor vitéz
séggel szerzett székből kizavarják őket" (his 
quoque, quas olim virtute paratant, sedibus eos 
deturbarent = erről a lakóhelyükről is, melyet 
egykor vitézségükkel szereztek meg, elűzi őket). 
344.: „a jogos igényekre és más erényekre" 
(ad . . . studia recta aliasque virtutes = a helyes 
törekvésekre. . . [a „iustam vitám" fordítása 
hiányzik]). 344.: „Te magad, és ebben biztos 
legyél, elgondolás vagy, szándékod és erőd mit 
sem ér isten akarata nélkül" (Qui ut certus sis, 
cogitatus [gen.!] consilium et vires tuas praeter 
dei arbitrium nihil roboris habituras . . . astrorum 
te portenta animadvertisse existimo = Ki [ = te] 
hogy biztos légy, úgy vélem, égi jelek intettek 
téged arra, hogy szándékaid és erőid . . . hatás
talanok lesznek). 349.: ,,a gallok elegáns meg
jelenésűek" (corporis proceritate praestantes = 
feltűnően v. rendkívül magas termetűek). 350.: 

„a többi kiskirályt... a frontra állítja" (in acie 
alios regulos . . . locat = az élre a többi feje
delmet. . . helyezi el). 356.: „ha az . . . uralmat 
és a vagyont nem tulajdonítod el fegyverrel" 
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(nisi. . . impérium opesque . . . arm is vindices = 
ha . . . nem biztosítod v. meg nem szerzed 
magadnak). 357. és 387.: „amint a krónikás el
mondja, és lelke rajta" (sicuti chronicon refert, 
penes quod fides sit = amint a krónika elmondja, 
amelynek hitelt kell adnunk). 377.: „a hunok 
halálra dühöngenek mindenkin - dühükben 
mindenkit megölnek). 377.: [néhány mutat
ványos] „a gladiátorok szabályos fogásai elől 
csodás ügyességgel fürgén eltáncol" (inter gladi-
atorum artificiosos flexus mira arte agiliter 
saititantes = igazi gladiátori mozdulatok köze
pette csudás ügyességgel fürgén ugrál). 380. 
„konzulok nagy csapatával" (cum . . . altero 
consulum = az egyik konzullal [az „agmine" szó 
nem ide tartozik]). 4L2.: ,,bízva a becsületes -
bárha egykor is volt - munkát ércékelő utókor 
hálájában" (de gratia posteritatis confisi, apud 
quam rectae actiones vei ipsa vetustate pretium 
habent = . . . amely az igaz tetteket . [az 
elődökét] már régiségük miatt is nagyra becsüli). 
412.: „nem száraz tollal nyúltam e . . . témá
hoz" (neque . . . sterile ingenium attulerim = 
nem meddő v. kiszikkadt v. erőtlen elmével). 
418.: „olyannyira illetlen bűnök fertőjében" 
(immodicorum flagitiorum = hatalmas v. mérték
telen bűnök . . .). 419.: ,,a dolgokról, melyek . . . 
születés közben jutottak" (in genitura = születés 
v. származás révén [megkülönböztetve a vélet
lenül és a szándékosan szerzettektől]). 420.: 
„rendesen fölserdülvén" (legitima anno rum 
maturitate consequufa = elérvén a törvény meg
kívánta érett kort). 421. : [a várat] „minden tehet
ségével ostromolta" (omnibus petebatur 
ingeniis = összes ágyúival. . . ). 428.: Szolimán 
számot tart „az igazságos győztes titulusára" 
(victoriae titulum iustissimum = a győzelem 
jogos címére). 429.: „vajon rosszul, vagy dere
kasan viselték-e magukat (sive male . . . sive 
praeclare . . . = akár rosszul. . . akár kiválóul). 
429.: [a zsarnok] „tudja, hogy tisztelik és félik 
őt, de sohasem lehet nyugodt" (nobilitas uni 
serviat, a quo se observari et timeri sciat. . . = 
. . . mert tudja [a nemesség], hogy megfigyelés 

alatt tartja s fél tőle [a zsarnok]). 430.: „annak a 
hitnek a megoltalmazásában" (in sua fide 
tuenda = hűségének megőrzésében). Uitt 
Verbőczi beszédének utolsó mondata helyesen 
így festene: Mert ki ne látná, hogy ő [a szultán] -
aki a maga jogáról mond le olyasmit kérvén, ami 
a hatalmában van — haragra lobban majd az ellen, 
aki a maga meg a kérő szerencséjét tudatlanra 
véve azt állítja, hogy erőszakkal és fegyverrel sem 
csikarható ki tőle az, ami fölött másnak van joga 

és hatalma. 43L: ,JVIehemet, egy magyar szárma
zású jehajan [is így tett] . . . , aki nyomban meg
feledkezett hazaszeretetéről, mihelyt megijedt a 
büntetéstől" (Mehemetis jehajanus . . . vincente 
patriae caritate, ubi emanasset supplicii 
metum = Mehemetnek a házgondnoka . . . , 
amikor győzvén benne a hazaszeretet, kifejezésre 
juttatta a bosszútól való félelmét). Az ezt meg
előző mondat is hibás; ott arról van szó, hogy 
sokan igyekeztek őt [ti. Török Bálintot] „el
húzni" a fenyegető veszel elől (imminenti ruinae 
subducere), még saját életük kockáztatásával is 
(certo etiam obiecto citae periculo). 432.: 
„mia la t t . . . e dolgok zajlottak a várakozók 
előtt" (quibus . . . quorum (helyesen: quorsum) 
res evaderet expectantibus = mialatt. . . várták, 
hová fejlődnek az események). A 433. lap utolsó 
mondata helyesen így van: Azt mondják, Sz. 
mindeme szavaival csak a magyarokat akarta ki
ismerni; és mennél könnyebb volt kitalálnia, hogy 
merre hajlik a véleményük, annál nehezebbé tette 
számukra a válaszadást, hiszen . . . A köv. lap 
elején ez lenne Brutus szövegének helyesebb 
értelme: Mert ki nem látja, hogy így fejeződött ki 
az erőszak azok előtt, akik vonakodtak belátni a 
hazai erők elégtelenségét, hogy azután annak, aki 
mohón keresi, ürügye lehessen a tehetetleneket 
elütni ama ország birtokától, amelyet erővel meg
védeni aligha remélhettek. 434.: „nem kétel
kedünk abban, hogy győzhetetlen jobbod oltal
mában a jövőben is úgy teszünk ahogy most 
tettünk, a magyar királyság oltalmazásában 
közösen járunk el„ ( . . . quin . . . nos ut nunc 
fuimus, ita simus inposterum tuendo Ungariae 
regno pares futuri = hogy mint eddig, úgy ezután 
is képesek leszünk . . . Magyarországot meg
oltalmazni). 435.: „megcsalva azokat, akiknek 
fegyvereivel győzelmet arattak" (eorum 
insidiis. . . superatis = fölülmúlva azok álnok
ságát). 438.: „egy iszapos patak . . . partja oly 
meredek" (rivus caenosus et ita impeditis 
rivis = járhatatlan v. ingoványos v. csúszós). 443.: 
,,ide:oda foglalást jelző lándzsákat tűzködve, 
mondván, hogy ezt megteheti" (praefixis hic illic 
hastis occupantium ea [ = tabernacula] főre 
diceret = itt-ott lándzsákat szúrván le azt 
mondja, hogy azok [a sátrak] a foglalóké). 447.: 
„széles, jól fölszerelt város" (urbs et amplitudine 
et munitione haud contemnenda = mind ki
terjedésében, mind védműveiben tekintélyes 
város). 457.: „az ágyúkat ezekről la dombokról] 
irányította az akti levőkre" ( . . . in subiectos 
muros = az alacsonyabb]an húzódó] falakra). 
458.: „ki merre látott, téli szállására vonult 
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vissza" (qua cuique proximum fűit. . . = ki-ki a 
legközelebb lévő téli szállásra tért vissza). 462.: 
„messze elrugaszkodnak az úgynevezett realitás
tör (totó certe, ut dicitur, coelo a veritate rei 
aberrant = mint mondani szokás, egy világ 
választja el őket a valóságtól). 462.: „a jóisten 
előtt bizony nagyon kedvetlen dolgot művelnek" 
(deo rem longe ingratissimam faciunt = nagyon 
nagy hálátlanságot tanúsítanak v. igen gyűlöletes 
dolgot művelnek). 467.: „itt is, ott is elmondva e 
beszédeket. . . Náprági. . . válaszolt" (his ultro 
citroque habitis sermonibus . . . — miután mind
két részről v. egymást váltogatva így beszéltek). 
570.: „Salm M. grófot küldi hozzá katonai fő-
megbízottként" (Nicolaum . . . rerum bellicarum 
supremum curatorem cum mandatis ad eum 
ablegat - . . . főmegbízottat küldi hozzá 
üzenettel). 570. „nagy hangon adja elő" (mag-
nificis dictis recitat ^pompázatos beszédben v. 
szavakkal). 570.: „ki fogja eszközölni a vörös 
süveget a pápától" (robrum galerum = a 
bíbor[osi] kalapot). 735.: „az |érsek] is így járt el 
a császári követekkel, amikor annak idején leánya 
ügyében hozzá küldött" (oratoribus suis idem ille 
fecerat, quos filiae suae causa, quam ille ab omni 
suo consortio diu separaverat. ad eum miserat; a 
kiemelt mellékmondat fordítása hiányzik, de 
ettől függetlenül nem látom indokoltnak a 
fordítás szövegébe illesztett kérdőjelet: a szöveg 
nem romlott!). 739.: „az egyiket [hajót] Dragut 
. . . Bizáncba küldte segítségül" (pro auxilio 
misit - segítségért). 470.: „a keresztények 
ugyanis vallási kötelességeiknek is megfeleltek" 
(humanitatis officium inviccm deferentes = az 
emberiesség v. irgalmasság szolgálatát lerótták 
egymás iránt [valószínűleg a sebesültek ellátására 
ül. kimentésére, esetleg a halottak elszállítására vo
natkozik]). 740.: „az Jmperialis' nevű szállítóhajó" 
(navis oneraria. quae vocabatur Imperialis; nem 
állítom teljes bizonyossággal, de elképzelhető, 

BETHLEN GÁBOR KORÁNAK KÖLTÉSZETE 

A Régi Magyar Költők Tára sorjázó XVII. 
századi kötetei (már a 9. is megjelent, a 10. sajtó 
alatt van) tekintélyes mennyiségű anyagukkal 
lehetővé teszik a magyar költészet e korszakának 
jobb áttekintését és néhány általánosabb tanulság 
levonását. Az irodalomtörténész munkája persze 

hogy ez egy hajótípus megjelölése volt). 741.: „a 
partraszállásra alkalmas helyet" (ad descensiones 
commodiora lóca = táborozásra alkalmasabb 
területet). 745.: „az egész szigeten ott a leg
kedvezőbb az éghajlat" (shus totius insulae 
commodissimus ibi esset = . . . ott a leg
kedvezőbb a terep). 748.: „hiszen elnehezült, 
idős ember volt" (e megjegyzés inkább Johannes 
Auria gályájára vonatkozhat: erat enim gravis et 
vetus = meri súlyos és öreg alkotmány volt). 
976.: „Tamás esztergomi érsek. . . aki Rómából 
úgynevezett keresztes hadat hozott a török ellen" 
( . . . qui Roma cruciatam, ut vocant, eontra 
Turcam ettulisset; noha a szótárak nem jegyzik, a 
tények alapján „keresztes bullát" javasolok 
fordításul). 

Abból, hogy ismertetésemnek jó a felét ilyen 
szőrszálhasogatasnak tűnő hibaigazítások teszik 
ki, nem szabad arra következtetni, hogy a 
fordítók nem végeztek jó munkát. Megismétlem, 
amit már az elején írtam: több, mint ezer oldalas, 
tekintélyes kötetről van szó, s benne olyan, a 
fordítót igencsak próbára tévő szerzőkről, mint 
Szeremi vagy Brutus. De tudjuk, hogy Forgách 
kiadott szövege is sok kívánnivalót hagy maga 
után. Ne csodálkozzunk hát, ha olyan művek 
átültetése, amelyeknek nincs megbízható latin 
szövege, s ez ideig kísérlet sem történt magyarra 
fordítására, nem sikerül mindjárt száz százalékos 
eredménnyel. Köztudomású azonban, hogy a 
latin nyelvismeret rohamos fogyatkozása a 
fordításokat emeli egyre szélesebb kör számára 
forrásértékűvé. Ha ez így van - márpedig sajnos 
így van - , nem tehetünk mást, mint ismételten 
kiadni e fordításokat, de mindannyiszor revi
deálni őket, csiszolni, javítani rajtuk. Ehhez 
kívántam segítséget nyújtani ismertetésemmel. 

Boronkai Iván 

nem könnyű, mert a sorozat egyébként helyes 
szerkesztési elvei az anyagot olymódon tagolják, 
hogy időrendjük (már ti. a kötetek anyagának 
időrendje) minduntalan keresztezi egymást. Ha 
csak a jelen kötet időhatárait vesszük figyelembe, 
azaz Bethlen Gábor uralkodásának korát 

Sajtó alá rendezte Komlovszki Tibor és Stoll Béla, Bp. 1976. Akadémiai K. 652 1. (Régi Magyar Költők 
Tára XVII. század, 8.) 
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